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Opis projektu
Polska Prowincja Zakonu Kaznodziej-

skiego (Dominikanie) od dawna jest 

aktywnym uczestnikiem wirtualnego 

świata i prowadzi ponad 100 serwi-

sów internetowych. Serwisy Grupy 

Dominikanie charakteryzuje nowocze-

sny design, wysoka funkcjonalność 

i zaawansowane rozwiązania 

multimedialne.

Ofi cjalna witryna Dominikanów – www.dominikanie.pl – w 2009 roku, w V edycji konkursu 
Webstarfestival (promującego najlepsze polskie strony www i reklamy internetowe) otrzymała 
nagrodę „Webstar Internautów” oraz tytuł „Strony Roku 2009” w kategorii stron internetowych 
poruszających tematykę społeczną.

1.

Ofi cjalna witryna dominikanie.pl została nagrodzona i wyróżniona 
w konkursie Webstarfestival 2009.
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Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (O.O. Dominikanów) prowadzi 
ponad 100 serwisów www tworzących Grupę Dominikanie. 

Dominikanie prowadzą największy w Polsce 
serwis internetowy poświęcony liturgii – 
www.liturgia.pl. 

W październiku 2011 uruchomili portal społeczno-
ściowo-edukacyjny Szkoła Czytania – 
www.szkolaczytania.org.pl, którego celem jest 
promocja czytelnictwa oraz szeroko pojęta eduka-
cja humanistyczna
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Wyzwanie
Stały rozwój serwisów internetowych 

Grupy Dominikanie powodował 

stałe rozproszenie architektury 

serwerowej, nad którą opiekę 

sprawowało kilku administratorów. 

To znacznie utrudniało bieżące 

zarządzanie zasobami internetowymi. 

Konieczne było wdrożenie rozwiązań, 

które spełnią wymagania techniczne, 

usprawnią zarządzanie oraz 

zoptymalizują koszty utrzymania  

zasobów.

3.

O.O. Dominikanie stawiają na estetykę, funkcjonalność i nowości techniczne, które podnoszą ja-
kość serwisów Grupy Dominikanie i cieszą się uznaniem użytkowników serwisów. Charaktery-
styczną cechą serwisów internetowych Grupy Dominikanie są nowoczesne rozwiązania technolo-
giczne, które wymagają hostingu dedykowanego.
 
Zaawansowane multimedia (fi lmy video, nagrania audio, animacje fl ash, adserwer, sklep interneto-
wy itd.) wymagają architektury serwerowej, która zapewni niezawodną dostępność dla wszystkich 
użytkowników. Takie witryny muszą być stale monitorowane przez zespół techniczny, by odpo-
wiednio reagować na czasowo wzmożony ruch.

Serwisy Grupy Dominikanie, dane za 03/2011 wg Google Analytics

1 297 365 

odsłon 

142 946 

unikalnych użytkowników
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Stały rozwój serwisów internetowych oraz chęć utrzymywania wszystkich zasobów w jednym miej-
scu przemawiały za rozwiązaniem serwera dedykowanego. Serwer ten obsługuje aplikacje www 
wszystkich serwisów Grupy Dominikanie. Dodatkowy niezależny serwer dedykowany obsługuje 
z kolei pocztę elektroniczną Zakonu.

Hostersi sprawują także opiekę administracyjną nad serwerami i wszystkimi zasobami. Administra-
torzy stale monitorują ewentualne zagrożenia, dbają o bieżące aktualizacje oprogramowania ser-
werów oraz rozwiązują ewentualne awarie techniczne – przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.

Realizacja
Współpraca Dominikanów 

z Hostersami rozpoczęła się od 

doradztwa w zakresie doboru 

architektury serwerowej, adekwatnej 

do wymagań technicznych 

utrzymywanych witryn www 

oraz spełniającej oczekiwania ich 

właściciela.

O.O. Dominikanie w ciągu roku przeprowadzają blisko 50 odsłonowych 
kampanii reklamowych oraz kampanie wideo (preroll i postroll)
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Korzyści biznesowe
Kompleksowe i niezawodne 

rozwiązania hostingowe zapewnione 

przez Hostersów pozwalają 

na obecność serwisów Grupy 

Dominikanie w sieci Internet 

i gwarantują stały rozwój 

prowadzonych witryn internetowych.

Dedykowana architektura serwerowa i stały nadzór zespołu technicznego Hostersów usprawniają 
zarządzanie zasobami, przy optymalizacji kosztów związanych z hostingiem.

Dzięki stałej, świadczonej na wysokim poziomie eksperckim opiece administracyjnej, Dominikanie 
mogą z powodzeniem realizować najśmielsze projekty internetowe. Mają pewność, że będą one 
dostępne dla użytkowników, bez względu na ich zaawansowanie technologiczne.

„Jesteśmy przekonani, że zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych skutecznie 
wspiera nasze głoszenie Ewangelii. Dlatego podjęliśmy współpracę z fi rmą Hostersi, która 
zapewnia niezawodną infrastrukturę serwerową i najwyższej jakości wsparcie techniczne. 
Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalizm, indywidualne traktowanie klienta oraz ekspercka 
wiedza administratorów Hostersów”.

Michał Pac OP, Sekretarz Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (O.O. Dominikanów)


